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Ba ngày Tĩnh tâm Mùa Vọng 
tại Trung Tâm Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang Tôma  Thiện 

từ 18 đến 20/12/2018 
Do Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải  giảng phòng 

 
         Têrêsa NL ghi 

 
 

Hôm nay ngày 18/12/2018 , tại Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang Tôma  Thiện, mọi 
người tín hữu đã có mặt đông đủ trong nhà thờ để tham dự Thánh Lễ, sau đó Cha 
Gioan sẽ có bài giảng  tĩnh tâm trong 3 ngày để đón mừng Chúa Giáng Sinh. 
 
Chủ đề bài giảng ngày thứ nhất của hôm nay là  
 
 1/ Suy gẫm về Mầu Nhiệm tình yêu Thiên Chúa  
 
Vào mỗi dịp lễ trọng,  thường có Tĩnh tâm , vậy Tĩnh tâm là gì? 
 
 Là một cách để ta nhìn lại chính mình trước mặt Chúa , để tìm ra những điều chưa 
hay, chưa đúng ,mà xin lỗi Chúa,  và xin lỗi nhau.  
Là lắng đọng tâm hồn nhìn lại cuộc đời mình để suy gẫm, suy gẫm về mầu nhiệm tình 
yêu Thiên Chúa, nhìn lại từ khởi thủy của con người, là bức tranh của con người từ 
khởi thủy, là sự tạo dựng của con người. 
 
Về phía Thiên Chúa, ta thấy tình thương của Người thật lai láng. 
Trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã tạo dựng chổ cho con người ở theo hình 
ảnh của Ngài. Có nghĩa là mỗi người chúng ta hiện diện nơi đây đều là sự hiện diện 
của Thiên Chúa, có phẫm giá cao quý.  Nền tảng sâu xa của con người là hình ảnh sâu 
xa sự hiện diện của Thiên Chúa ở cuộc đời này. 
Thiên Chúa đã tạo dựng lên 2 con người : Adam và Eva. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ 
và tạo dựng bạn cho con người. 
 
Về phía con người , Adam và Eva sống như người nguyên thủy, không lo lắng gì, suốt 
ngày chỉ đi chơi. Cho đến một ngày, con rắn xúi ông bà, làm họ tưởng mình bị Thiên 
Chúa lừa . Và con người phản bội Thiên Chúa, phản bội nhau, đổ lỗi cho nhau, “ tại vì 
con rắn, tại vì người đàn bà....” Nếu đời không có nó ta không phạm tội, là tội nguyên 
tổ. Bà Eva là người phạm tội nguyên tổ đầu tiên. 
Ông Adam phạm tội vì nghe lời Eva. Tại sao ? vì Adam thương vợ. 
 
Trước tình thương của Thiên Chúa con người đã khước từ nhau và phạm tội.  
 
Tiếp theo là Cain và Abel, là hai anh em. Anh là Cain đã ghen tức vì không được Chúa 
đón nhận lễ vật, từ đó nỗi lên sự giận dữ, dẫn đến giết người. 
 
Sau đó là nạn lục “Đại hồng thủy” xảy đến vì con người tội lỗi quá nhiều. 
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Rồi con người xây tháp Babel, vì kiêu ngạo, muốn cao bằng Thiên Chúa. 
Và con người đã phá hủy bức tranh tuyệt đẹp của Thiên Chúa, làm cho nó bị nhầu nát. 
 
Ngày nay, bức tranh của vũ trụ có khá hơn không ?  nói cụ thể hơn, về phía cộng 
đoàn, có tròn trịa, ngọt ngào như thưở ban đầu ? những chuyện ghen tị, kiêu căng là 
hậu quả đã xé nát bức tranh tuyệt vời của Thiên Chúa. 
 
Con người ngày nay không cư xử với Thiên Chúa như là Thiên Chúa mà coi Thiên 
Chúa như một cái máy ATM, khi cần bao nhiêu tiền thì rút tiền!! 
 
Câu chuyện kể về hai vợ chồng già, ông 96 tuổi, bà 94 tuổi, cả hai ra tòa xin ly dị vì 
ông phát hiện ra một lá thư bà viết cho người tình của mình cách nay 54 năm! Ông 
cho rằng bà đã không trung thực với ông! Tuy rằng bà viết lá thư đó đã 54 năm, rồi 
cất đi chổ nào bà cũng đã quên mất ! và bà cũng chẳng còn nhớ gì về lá thư đó nữa !!  
 
Vì thế,chúng ta giết nhau bằng lời nói, bằng cách cư xử, làm cho sự đau khổ triền 
miên kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Bản thân mình vẫn mơ ước quyền lực như 
Cain năm xưa. 
 
Kết luận : Ta nhìn lại cuộc đời mình, có những lúc ta thấy ta yếu đuối, bất trung.  
Nguyên nhân từ đâu ? Cội rễ bắt nguồn từ mỗi con người chúng ta, ta biết mình yếu 
đuối, vì vậy ta phải biết làm gì để cởi bớt yếu đuối đó đi. 
 
Điều quan trọng là với ơn của Thiên Chúa, ta làm gì để giải hóa yếu đuối đó? 
Như Giuse đã làm gì? là cầu nguyện, phó thác vào Chúa, tin vào Lời Chúa. Ta phải 
biết dừng lại trước những nhu cầu vật chất . Ta phải bám chặt lấy Chúa , cầu nguyện 
và thay đổi con người ta, và xin Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta.  

 
 

**************************************** 
 
 
 

Bài giảng Tĩnh Tâm ngày thứ hai 19/12/2018 
 

2/ Biến cố truyền tin của Zacaria 
 
Zacaria và Elizabeth là một cặp vợ chồng sống thánh thiện trước mặt Thiên Chúa.  
Zacaria sống thánh thiện tốt lành. Nhưng hai ông bà không có con. Vào thời đó, 
không có con là nỗi nhục trước bàn dân và lỗi phạm trước mặt Thiên Chúa.  
 
Với tất cả nỗ lực sống thánh thiện ta mong mõi được hưởng điều gì? do đó ta cũng 
giống như người buôn bán. Khi ta xin Chúa xin Mẹ điều gì, ta cũng xin bù lại , kiếm 
chác điều gì. 
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Đến với Chúa điều gì giữ ta luôn gắn chặt với Chúa, không xa rời Chúa? 
 
Zacaria vì chờ đợi quá lâu, nên khi vào dâng hương , Thiên Chúa ban cho ông ơn có 
con, ông bèn hỏi lại sứ thần : “ dựa vào đâu tôi biết được điều này là đích thật ?” Vì 
đức tin vẫn không  xác tín và vẫn còn yếu đuối. 
Chúa liền cho phép lạ nhãn tiền là Zacaria bị câm ( câm là dấu chỉ) 
 
Chúng ta bước đi trong trần gian này là bước đi trong đêm tối. 
Vì vậy kinh nghiệm sống đức tin là khi chúng ta được Chúa cho đi qua một con 
đường, dù hoàn cảnh thế nào, cũng đừng rời xa Chúa, rồi ta sẽ được ân phúc lúc phù 
hợp. Cho dù ngày nay ta chưa thấy, nhưng ta vẫn tiếp tục cho đến cuối cuộc đời để 
được hưởng phúc đời đời với Thiên Chúa. 
 
Cha nhắc lại bài giảng ngày thứ nhất : 
 
Trước sự việc thế giới bị phá hủy bởi cách sống của con người, vậy ta phải làm gì để 
cứu thế giới này khỏi tan nát?  
 
Ta hãy xem Thiên Chúa ứng xử thế nào trước sự phá hủy của con người? 
 
Câu chuyện về người đàn bà hái trái cấm ăn và sau đó đưa cho chồng ăn. Khi biết 
mình phạm tội, thấy mình trần truồng, Adam trốn Thiên Chúa, . Chúa liền hỏi : “ 
Adam ngươi ở đâu?” – “Con trốn vì con trần truồng”. Thiên Chúa hỏi : “ Ai cho ngươi 
ăn  trái cấm ? – “ người đàn bà”  - Người đàn bà nói : “ Con rắn xúi con ăn”. Thiên 
Chúa phán : “ Con rắn sẽ bị người phụ nữ đạp lên đầu, người đàn ông phải làm lụng 
vất vã, người đàn bà phải sanh đẻ..” 
 
Sau khi con người phạm tội, mọi việc trở nên bi đát do bị Thiên Chúa phạt.  
Vậy tình thương của Thiên Chúa nằm ở đâu ? 
 
Đây là 5 câu hỏi của Thiên Chúa trước những sự việc : 
 
1/ Adam, ngươi ở đâu? 
2/ Tại sao ngươi biết ngươi trần truồng? 
3/Ngươi đang làm gì thế? ( hỏi người đàn bà) 
4/ Chúa hỏi Cain : “ Tại sao ngươi giận dữ”? 
5/Cain, em của ngươi ở đâu? 
 
Ta thấy câu 2,3,4 mặc dù Adam, Cain phạm tội, nhưng Ngài từ tốn hỏi : “ Tại sao thế, 
việc gì thế, việc gì vậy ?” thay vì lao vào tiêu diệt, Thiên Chúa không cư xử theo bạo 
lực. 
 
Thiên Chúa biết nhưng vẫn hỏi để hiểu rõ vấn đề, để thức tỉnh ta, hỏi để giúp Adam 
rút kinh nghiệm. Thiên Chúa hỏi để đánh thức ta, để ta rút kinh nghiệm. 
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Lời gọi “Adam, ngươi ở đâu?” – là tiếng gọi thổn thức của Thiên Chúa trong yêu 
thương, mặc dù Adam phạm tội. 
 
Câu 5 , Thiên Chúa hỏi “ Abel, em của ngươi ở đâu?”, có nghĩa là Thiên Chúa quan 
tâm đến mình, và quan tâm đến những người xung quanh. 
 
Cách ứng xử của Thiên Chúa là tìm hiểu sự việc, yêu mến, ôm giữ ta, nhưng không vì 
vậy mà Ngài không ứng xử trong sự công minh chính trực.  
Ta thấy Thiên Chúa phạt Adam, Eva, nhưng vẫn cho đất đai để sinh sống. 
 
Thiên Chúa phạt Cain, nhưng vẫn bảo vệ nó. 
 
Thiên Chúa cho tràn đầy tình thương nhưng không nuông chìu, dung túng.Thương 
trong trật tự, trong sự công chính. 
 
Ta học được gì trong cách ứng xử của Thiên Chúa? 
 
Trước sự sai phạm của người khác, ta làm gì? ta mặc kệ nó? 
Thiên Chúa  không làm như thế. Ta cãm thông. Thiên Chúa can thiệp, nhưng cách 
thức can thiệp của ta như thế nào? Cách Thiên Chúa can thiệp như thế nào? 
 
Chúa can thiệp do : 
1/ động lực , vì Chúa muốn cứu, muốn chữa lành. 
2/ nền tảng của sự can thiệp là dựa trên tình yêu và công chính. 
3/ cách thức can thiệp : không sỉ vã trước công chúng. 
 
Kết luận : Chúng ta nhìn lên Thiên Chúa, học nơi Ngài cách cư xử trong cộng đoàn. 
Ta học cách cư xử của Thiên Chúa, can thiệp để cứu, để sự việc trở nên tốt hơn, dựa 
trên nền tảng tình yêu và sự công chính. Nên chọn thời kín đáo nhẹ nhàng không làm 
mất sĩ diện của người kia. 
 
Câu hỏi để suy gẫm :  
Cách ta giải quyết sự việc trong thời gian vừa qua như thế nào, có giống như  cách của 
Thiên Chúa không ? hay ta vẫn giữ nguyên tính cách của nhân loại? 
Lạy Chúa, Chúa biết thế giới nhiều phức tạp, Chúa biết con yếu đuối, xin Chúa rọi con 
ánh sáng, đổ đầy tim con nồng nàn, uốn nắn tay chân con để con bước đi vào đường 
ngay .  
Xin Chúa cho con có con tim như con tim của Chúa. 
 

*********************************** 
 
 
 

Bài giảng Tĩnh Tâm ngày thứ ba 20/12/2018 
 

3/ Sự Cứu Chuộc của con người, Thiên Chúa cần sự cộng tác của con người 
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Maria là người phụ nữ tuyệt vời và đẹp đẽ, là ân huệ Chúa ban. Hôm nay chúng ta suy 
gẫm về 2 tiếng “Xin vâng”. 
 
“Xin vâng” của Maria liên lụy đến nhiều chuyện trong cuộc đời: 
 
1/ Lời giải thích của Sứ thần  “ Thánh thần sẽ rợp bóng trên Bà”  
     Maria trả lời “Xin vâng” và phó thác vào Thiên Chúa. 
 
2/ Sinh con ra trong máng cỏ.  
 
3/ Ôm con trốn sang Ai Cập 
 
4/ Con bị đóng đinh ( con là Vua mà lại bị đóng đinh) 
 
Lời nói “Xin vâng” của Maria là lời nói với đêm tối của đức tin, giữa lời mặc khải và 
cuộc sống cụ thể khác nhau nhưng Mẹ vẫn trung thành.  
Con đường đức tin là con đường sỏi đá gồ ghề, nhưng Maria đã bước qua con đường 
đó trong niềm hy vọng.Hãy kiên trì bước đi với Ngài, lời hứa của Người đã thực hiện 
với Maria và cũng sẽ thực hiện với chúng ta.  
 
Giáng Sinh có ý nghĩa gì? Chiều sâu của Giáng Sinh có ý nghĩa gì? Chiêm ngắm mầu 
nhiệm Giáng Sinh là chiêm ngắm  tình yêu cao vời  của Thiên Chúa mà lại hạ mình 
sâu thẵm. Có nghĩa là nơi nào mà người ta có tình yêu hạ mình sâu thẵm là mầu 
nhiệm Giáng sinh. 
 
Khuôn mặt của Ngôn sứ Mosê : 
 
Lời Thiên Chúa mặc khải với Mosê khi dân Israel bị lưu đày là tình yêu thẵm sâu của 
Thiên Chúa dành cho dân tộc Israel. Còn chúng ta thì vẫn tiếp tục phản bội Thiên 
Chúa khi chúng ta phạm tội, nhưng Thiên Chúa không tiêu diệt , đập chết chúng ta, 
mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta bằng tình yêu hạ mình thẵm sâu. 
 
Tình yêu là một điều mong manh, khó nắm bắt, là nguyên nhân của đau khổ. Khi  bị 
phản bội, điều đó làm cho người ta đau lắm, vì tình yêu đẹp nhưng cũng có khía cạnh 
gai góc.Ta không sờ nắm được tình yêu, nhưng ta có cãm thụ . 
 
Ngay cả với Thiên Chúa ta vẫn lầm lẫn. Nếu Chúa ban cho ta ơn tax in thì ta nói Chúa 
yêu ta. Nếu Chúa không ban ơn thì ta nói Chúa không yêu ta, vì vậy ta bị lầm lẫn. 
 
Vậy tình yêu đích thật là gì?  Là phong phú cho nhau, là tình yêu tương quan qua lại, 
muốn duy trì tình yêu phải đứng về vị trí của người kia mà đặt vấn đề thì ta sẽ thấy 
khác. 
 
Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hạ mình  thẵm sâu , vì Thiên Chúa đã làm người 
cụ thể. Có  nghĩa Ngài muốn thấu rõ tâm can của con người, Ngài chia sẽ với con 
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người . Ta có đóng vai trò của người kia để thấu hiểu , cãm thông như Thiên Chúa 
không? Ta sẽ thổ lộ tâm tình với Thiên Chúa, ta sẽ cãm nghiệm được tình yêu của 
Thiên Chúa. Ngài mời gọi điều duy nhất là chấp nhận tình yêu của Ngài. 
 
Tình yêu hạ mình thẵm sâu nói với ta điều gì?  
Là vì sự sống, sự phong phú cho người khác,có thể bị chê bai, nhục nhã để người mình 
yêu được hạnh phúc. 
Là tình yêu mở rộng lòng đón người khác cho dù họ thế nào, dù tình trạng nào.  
Tình yêu đích thật là sự  hiện diện cãm thông với người mình yêu. 
 

************************************* 
 
 
Têrêsa NL – Truyền Thông  
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


